
Agenda/notulen leerlingenraad schooljaar 2018-2019 

 

Datum: dinsdag 27 november 2018 van 14:00 – 15:00 
 
Aanwezig: Yves Kerckhoffs (6a), Fréderique Hensen (6b), Chakir Louhoudi (7/8a), Ebbe 
Meessen (7b), Bas Resinger (8c) en Ger Yntema (adjunct-directeur) 
Afwezig: Vera Heinen (8b) 
 

 Agenda 
14.00u (Ger)  Kiezen voorzitter / secretaris 

 Afspraken vorige notulen bekijken 

 Schoolplein 
  Tijdens het voetballen in de grote pauze verdwijnen de ballen wel eens in 

de beek naast het veldje. Welke oplossingen kunnen wij bedenken? 

 Wens: een bankje op het schoolplein om op te zitten 

 Wens: meer speeltoestellen voor oudere kinderen 

 Het buitenspeelschema mag wel worden veranderd 

 Betere ballen bij het overblijven 

 School 
  Er mogen meer chromebooks per unit bijkomen 

 Klas 
  Koptelefoons zijn vaak defect. Een idee is om koptelefoons van thuis mee 

te nemen omdat de leerlingen aangeven dat iedereen er dan veel netter 
mee omgaat. Een ander idee is om koptelefoons/oortjes voor alle 
leerlingen aan te schaffen (dus niet delen) en dat bij verlies/defect er 
vervolgens vanuit thuis eentje moet worden meegenomen. 

 De software bij bepaalde methoden werkt soms minder goed.  

 De wc’s bij groep 6A mogen schoner 

 Afspraken 
  Chakir Louhoudi (7/8a) voorzitter en Bas Reisinger (8c) secretaris 

 Bij het voetbalveldje komt een hoger hek en wordt er een hek geplaatst 
richting de beek. Dit zal dit schooljaar nog worden gerealiseerd. (actie Ger 
en Vrienden van Cortemich) 

 Er wordt gekeken of er twee houten picknick banken kunnen worden 
toegevoegd aan het speelplein. Dit wordt in de vergadering van de 
leerkrachten besproken. (actie Ger) 

 Alle leerlingen van de bovenbouw stoppen ideeën voor een nieuw speel 
toestel in de ideeënbus. (actie leerlingen leerlingenraad) 

 Aangezien er werd gevraagd om nieuwe chromebooks worden er per unit 
een aantal dit schooljaar bijbesteld. (actie Ger) 

 De leerlingenraad is van mening dat er door de school koptelefoons 
moeten worden aangeschaft voor alle leerlingen en indien ze kapot zijn er 
voor moet worden betaald. Dit wordt besproken in de vergadering van 
het MT (actie Ger) 

 De software van Staal en Wereld in getallen werken niet altijd maar is wel 
al beter via de chromebooks. (geen actie nodig) 

 De wc in de verschillende klassen netjes houden. Dit moet worden 
besproken in de groep/klas want dit heeft te maken met het gebruik en 
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niet met de schoonmaak geven de kinderen aan. (actie leerlingen 
leerlingenraad) 

 Onduidelijkheid even of oneven week van kalenderjaar of schoolweek op 
het buitenspeelrooster. Dit vragen de leerlingen na bij de meester/juf van 
hun unit/groep. (actie leerlingen leerlingenraad)  

Rondvraag 

 De jassen en tassen worden vaak op een hoop gelegd. Dit willen we graag 
de volgende vergadering uitvoeriger bespreken. Oplossingen die worden 
aangedragen zijn bijv.: eigen vakje voor je tas, stop je jas in je tas.  

 Bekijken nieuwe postvakjes bovenbouw ook naar volgende vergadering. 

15.00u  Sluiting overleg 


